Stage / vrijwilligersbaan website developer cms (wordpress)
NatuurSUPER hoofdkwartier
Volg jij een opleiding op het gebied van communicatie, informatica, ict?
Of heb je je sporen al verdiend en wil je je jarenlange ervaring delen, of juist ervaring opdoen
als vrijwilliger? Hou je van de natuur, zelf je voedsel kweken, en ben je sociaal, creatief en actief?
Dan hebben wij een leuke stageplek voor jou! Jij gaat er voor zorgen dat er een nieuwe wordpress
website komt zodat we online nog beter vindbaar zijn en onze informatie goed overkomt.
NatuurSUPER is de professionele gespreks- en samenwerkingspartner voor bewoners,
gemeenten, organisaties en anderen die actief zijn op het gebied van groene buurtinitiatieven.
We ondersteunen buurttuinen in Brabant en daarbuiten. Het werk van NatuurSUPER richt zich
op drie pijlers: Doen (het ondersteunen van tuinen), Delen (workshops en communicatie),
Verbinden (coördineren van kennisnetwerk).
NatuurSUPER zoekt mensen met passie die maatschappelijk, sociaal en groen betrokken zijn. Onze
cultuur is: denken in mogelijkheden en kansen. Met onze projecten willen we mens en natuur met
elkaar verbinden. Een leefbare wereld voor ons allemaal, daar gaan we voor!

De functie
Stagiair of vrijwilliger website developer cms voor 1 tot 2 dagen per week, of een aangesloten periode
van 3 tot 4 maanden, per direct.
Wat ga je doen?
Je kijkt met frisse ogen naar onze bestaande website en gaat een nieuwe wordpress website
bouwen;
•
Je hebt verstand van en ervaring met cas (wordpress) en php.
•

Wat bieden wij jou?
De gelegenheid deel uit te maken van het NatuurSUPER hoofdkwartier;
De kans om nieuwe mensen te leren kennen en je netwerk te vergroten;
Inspiratie;
Een positieve werksfeer;
Zelfstandigheid;
1 tot 2 dagen per week werk.

•
•
•
•
•
•

Reageren
Word je hier blij van? Laat ons dan weten waarom! Vertel in een videofilmpje van maximaal 5 minuten
waarom deze vacature jou op het lijf is geschreven. Wij zijn benieuwd naar jouw talenten, expertise en
passie. Hoe kan jij ons team versterken, op welke basis je dit wilt doen en eventueel voor hoe lang.
Wij horen graag van je. Stuur je motivatiefilmpje met c.v. naar marije@natuursuper.nu. Heb je vragen,
stuur dan een mail naar dit adres of bel ons: 06-28322528
NatuurSUPER groet,
Marije van der Park & team

